
أرجوا أن أهلم كلمة قصرية نظرا لوضع العامل اإلسالمي اليوم بعامة ، أقول : إن احلمد هللا حنمده  الشيخ :

يهده اهللا فال مضل له ومن ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من 

يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، أما بعد ! 

فقد أصبح معروفا اليوم يف العامل اإلسالمي تلك اليقظة اليت انتشر امسها بالصحوة ، الصحوة اإلسالمية ؛ 

ن يطلقون هذه التسمية على هذه اليقظة اليت ظهرت يف العامل وأنا بال شك أشارك هؤالء الناس الذي

اإلسالمي بعامة من حيث الرجوع إىل اإلسالم والعمل به ولو بقدر ؛ ولكن هذه الصحوة ختتلف نوعيتها 

من ناس إىل آخرين ؛ فكلهم يشرتكون يف عودم إىل إسالمهم ودينهم الذي كانوا غافلني أو منصرفني عن 

د كبري حبيث أنه كان من املمكن أن يقال يومئذ بأنه مل يبق من اإلسالم إال امسه ؛ فاآلن العمل به إىل ح

بالشك اختلف األمر عما كان عليه قبل ربع قرن من الزمان ، فقد أقبل الناس على دينهم ولكن مع 

ن وقد اختالف كبري كما أشرت بني بعض الناس وآخرين منهم ؛ فبعضهم عادوا إىل دينهم بأي مفهوم كا

يكون من تلك املفاهيم ما ليس من الدين وما ال صلة له يف اإلسالم مطلقا ؛ لكن معروف لديهم أنه من 

اإلسالم فينبغي الرجوع إليه ، والقليل جدا من هؤالء الناس الذين اقرتنت صحوم بأن تكون مقرونة 

لى اهللا عليه وآله وسلم وعلى منهج بالرجوع إىل اإلسالم الصحيح واملستقى من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا ص

سلفنا الصاحل ، قليل من الناس من استيقظ وصحا على هذه احلقيقة اليت ال شيء وراءها ؛ وبني هؤالء 

وأولئك ناس يريدون أن يرجعوا إىل الكتاب والسنة وال ينكرون مثل هذا الرجوع ولكنهم ال يتقيدون بضرورة  

، على مفهوم السلف الصاحل ؛ فحسبهم أم اقتنعوا بضرورة الرجوع كون هذا الرجوع على املفهوم السلفي 

إىل الكتاب وإىل السنة ؛ أما كيف يكون هذا الرجوع فهذا مما مل يتنبه له إال األقل من أهل هذه الصحوة ، 

  هذه النقطة األوىل ؛ والنقطة األخرى

ة ، وهي أنه جيب عليهم مجيعا أن والنقطة األخرى وهي تشمل أو تتوجه إىل كل املسلمني بعام الشيخ :

يكون رجوعهم إىل الدين وإىل العمل به خالصا لوجه اهللا الكرمي ؛ ألن الدين ال يكون دينا إال إذا كان 

وحنن نعلم أنه قد اقرتن  (( وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين ))خالصا كما يف اآلية الكرمية : 

العمل باإلسالم وإمنا العلم واملعرفة باإلسالم ؛ ولكن هناك شيء جيب مع هذه الصحوة يقظة أخرى غري 

معاجلته ألن الرغبة يف فهم اإلسالم وتعلمه قد اقرتن يف عصرنا احلاضر شيء يبطل مثرة هذه الرغبة وفائدا ، 

ه آنفا أن ذلك لعدم اقرتان اإلخالص ا ؛ فطلب العلم إذا مل يقرتن معه أمران اثنان أحدمها ما أشرنا إلي

العلم من الدين ، والدين جيب أن يكون خالصا لرب العاملني ؛ فإذا طلب الطالب العلم ال يبتغي به وجه 

" اهللا تبارك وتعاىل فيكون اجلاهل بذاك العلم أقل شرا من هذا الطالب للعلم كما جاء عن بعض الصحابة 

ميكن أن يبتغى له عذر يف خمالفته للشرع ؛ ذلك ألن اجلاهل قد  ويل للجاهل مرة وويل للعامل سبع مرات "



أما العامل فهو ال جيد له وسيلة وال جيد له عذرا يف خمالفته ملا علمه من دينه ؛ لذلك قال ذاك الصحايب 

فإذن ننصح لطالب العلم أن يبتغوا من وراء طلبه وجه  " ويل للجاهل مرة وويل للعامل سبع مرات "اجلليل 

يبتغون من وراء ذلك جزاء وال شكورا ، ال يبتغون من وراء ذلك وظائف وال معاشا وال  اهللا تبارك وتعاىل ، ال

رواتب وال أي شيء ، وإال فإن ابتغوا العلم من أجل شيء من حطام الدنيا كان كما أشرت آنفا وباال على 

طيبا ولو صاحبه ؛ والشك أن من ما يدخل يف طلب العلم لغري وجه اهللا أن يكون موظفا ولو أن يكون خ

أن يكون إماما ولو ولو أي وظيفة من الوظائف الشرعية إذا طلب العلم ألجل هذا التوظف فيكون قد حبط 

عمله وخسر أجره عند اهللا تبارك وتعاىل ؛ ولذلك وال أريد أن أطيل خشية أن يضيع علينا الوقت أو عليكم 

الغائب أن يطلبوا العلم النافع قبل كل باألحرى لذلك ننصح إخواننا احلاضرين على شرط أن يبلغ السامع 

شيء وهو الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل ، وأن يبتغوا بطلبه وجه اهللا تبارك وتعاىل وال يبتغوا به 

شيئا من حطام الدنيا ، مث بعد ذلك أنا أبشركم أبشرهم بأن ما سيأتيهم من وراء ذلك من الدنيا رغم أنفها 

طلبوها بعلمهم وبآخرم ، لعل يف هذه ذكرى والذكرى تنفع املؤمنني . سليمان يرفع  خري مما قد يأتيهم إذا

  اصبعه

والنقطة األخرى وهي تشمل أو تتوجه إىل كل املسلمني بعامة ، وهي أنه جيب عليهم مجيعا أن  الشيخ :

ينا إال إذا كان يكون رجوعهم إىل الدين وإىل العمل به خالصا لوجه اهللا الكرمي ؛ ألن الدين ال يكون د

وحنن نعلم أنه قد اقرتن  (( وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين ))خالصا كما يف اآلية الكرمية : 

مع هذه الصحوة يقظة أخرى غري العمل باإلسالم وإمنا العلم واملعرفة باإلسالم ؛ ولكن هناك شيء جيب 

رتن يف عصرنا احلاضر شيء يبطل مثرة هذه الرغبة وفائدا ، معاجلته ألن الرغبة يف فهم اإلسالم وتعلمه قد اق

ذلك لعدم اقرتان اإلخالص ا ؛ فطلب العلم إذا مل يقرتن معه أمران اثنان أحدمها ما أشرنا إليه آنفا أن 

العلم من الدين ، والدين جيب أن يكون خالصا لرب العاملني ؛ فإذا طلب الطالب العلم ال يبتغي به وجه 

" بارك وتعاىل فيكون اجلاهل بذاك العلم أقل شرا من هذا الطالب للعلم كما جاء عن بعض الصحابة اهللا ت

ذلك ألن اجلاهل قد ميكن أن يبتغى له عذر يف خمالفته للشرع ؛  ويل للجاهل مرة وويل للعامل سبع مرات "

ينه ؛ لذلك قال ذاك الصحايب أما العامل فهو ال جيد له وسيلة وال جيد له عذرا يف خمالفته ملا علمه من د

فإذن ننصح لطالب العلم أن يبتغوا من وراء طلبه وجه  " ويل للجاهل مرة وويل للعامل سبع مرات "اجلليل 

اهللا تبارك وتعاىل ، ال يبتغون من وراء ذلك جزاء وال شكورا ، ال يبتغون من وراء ذلك وظائف وال معاشا وال 

وا العلم من أجل شيء من حطام الدنيا كان كما أشرت آنفا وباال على رواتب وال أي شيء ، وإال فإن ابتغ

صاحبه ؛ والشك أن من ما يدخل يف طلب العلم لغري وجه اهللا أن يكون موظفا ولو أن يكون خطيبا ولو 

أن يكون إماما ولو ولو أي وظيفة من الوظائف الشرعية إذا طلب العلم ألجل هذا التوظف فيكون قد حبط 



أجره عند اهللا تبارك وتعاىل ؛ ولذلك وال أريد أن أطيل خشية أن يضيع علينا الوقت أو عليكم  عمله وخسر

باألحرى لذلك ننصح إخواننا احلاضرين على شرط أن يبلغ السامع الغائب أن يطلبوا العلم النافع قبل كل 

بارك وتعاىل وال يبتغوا به شيء وهو الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل ، وأن يبتغوا بطلبه وجه اهللا ت

شيئا من حطام الدنيا ، مث بعد ذلك أنا أبشركم أبشرهم بأن ما سيأتيهم من وراء ذلك من الدنيا رغم أنفها 

خري مما قد يأتيهم إذا طلبوها بعلمهم وبآخرم ، لعل يف هذه ذكرى والذكرى تنفع املؤمنني . سليمان يرفع 

  اصبعه

نسان يطلب العلم قبل مثال ما يصري إماما وقبل ما يصري خطيبا ويبتغي بذلك يا شيخ إذا كان اإل السائل :

  العلم لوجه اهللا ، أينعم ؟

  ما مت السؤال وإن كان مفهوما . الشيخ :

يعين إذا كان يطلب العلم قبل أن يصري إماما أو قبل أن يصري خطيبا ، فهذا اإلنسان ينطبق عليه  السائل :

  الكالم الذي حتدثت به ؟

هو بارك اهللا فيك إمنا األعمال بالنيات ، سواء طلب العلم قبل ذلك أو يف أثناء ذلك أو بعد ذلك  لشيخ :ا

املهم أن يطلب العلم لوجه اهللا يعين هو طلب العلم قبل أن يوظف ومات قبل أن يوظف ومات ومل يوظف 

ن طلبه للعلم لوجه اهللا ؟ طبعا ال هل معىن ذلك أنه كان لوجه اهللا ؟ هل رد أنه مل يوظف معىن ذلك أنه كا

؛ فإذن ليس املسألة لطلب العلم ليس هلا عالقة مبا قبل الوظيفة أو بعدها وإمنا عالقتها يف أثناء طلب العلم 

(( وما أمروا إال ليعبدوا اهللا ماذا أراد بذلك ، ماذا أراد بذلك ؛ ألننا حنن قلنا كما قال ربنا عز وجل : 

فإذا كان  ( ومن يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين )كما قلنا إن العلم من الدين و  مخلصين له الدين ))

األمر كذلك فليس فقط الوظيفة وطلبها بالعلم هي اليت ختدش يف نية هذا الطالب بل هناك أشياء وأشياء  

الس ، ذهب كثرية ، فهو مثال يطلب العلم ليباري به العلماء ، ذهب هباء منثورا ، يطلب العلم ليتصدر ا

علمه سدى ؛ يطلب العلم ليقال ما شاء اهللا فالن ما مثله عامل ؛ وهلذا جاء ذاك احلديث الرهيب يف 

صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي اهللا عنه كان يف جملس ملعاوية بن أيب سفيان يف عهد خالفته فكان قد بلغ 

على احلاضرين يف جملس معاوية ، فاستجمع معاوية أو غريه حديث حدث أبو هريرة مرة فطلبوا منه أن يلقيه 

فكره ولبه وقلبه ليحدثهم بذاك احلديث الرهيب ولرهبته ما استطاع أن ينطق باحلديث فورا ألنه غلبه رهبة 

احلديث وغلبه البكاء ، مث ملك نفسه فتهيأ للتحدث باحلديث وما استطاع إال يف املرة الثالثة ، أخريا استطاع 

( أول من تسعر بهم النار يوم ع نفسه فقال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه أن جيم

القيمة ثالثة : عالم ، ومجاهد ، وغني ؛ قال عليه السالم يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له ماذا 



( فيقال له كذبت إنما علمت هنا الشاهد  عملت بما عملت ؟ فيقول يا رب نشرته في سبيلك )

إذا هذا ما طالب وظيفة ، فالقضية مش حمصورة بأنه طلب العلم ليكون إماما  ل الناس فالن عالم )ليقو 

خطيبا مفتيا قاضيا إىل آخره ؛ املهم أن يكون قاصدا به وجه اهللا تبارك وتعاىل وإال فالصوارف عن اإلخالص 

( إنما علمت ليقول الناس يف العبادة كثرية وعديدة جدا جدا ، ومن ذلك ما جاء ذكره يف هذا احلديث 

(( يرفع والعياذ باهللا ؛ العامل الذي حقه كما قال اهللا عزوجل :  فالن عالم وقد قيل خذوا به إلى النار )

حقه أن يكون الدرجات العاليات من اجلنان ولكن  اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ))

ص هللا عز وجل يف تعلمه للعلم وتعليمه إياه للناس ؛ أما ملاذا ؟ ما هذا ألقي يف النار ، ملاذا ؟ ألنه ما أخل

هي الغاية الدنيوية ؟ فهي كثرية وكثرية جدا ، جاء ذكر إحداها يف هذا احلديث ربنا عزوجل يقول هلذا العامل 

لذلك يوم القيامة الذي ابتغيته من وراء نشرك للعلم قد حصلته أي قال الناس ما شاء اهللا فالن عامل ، و 

أحيانا أقول أحيانا وأرجوا أن تتنبهوا ، أحيانا يعجبين بعض األحاديث املوضوعة ، ملاذا ؟ألا تصدق أحيانا 

( من توضأ ولم يصل فقد جفاني ومن صلى ولم يدعني يف بعض الناس من تلك األحاديث ما يقال أنه 

 ( بغير إخالص )ا أدري بقول ، وم فقد جفاني  ومن دعاني ولم أجبه فقد جفاني ، ومن طلب العلم )

، احلقيقة أن املخلصني على خطر  ( والمخلصون على خطر ، والمخلصون على خطر )، باألخري يقول 

مل ؟ ألن املفتنات إذا صح التعبري بالنسبة هلذا العامل واملغريات كثرية وكثرية جدا يكفي فقط أن نتصوره 

؛ فأنا أريد اآلن أن أقتبس من ذاك احلديث املوضوع  - يرمحك هللا-طالبا للعلم هللا أوال ، مث ناشرا للعلم هللا 

ألنه كالم عريب وهذا الناشر للعلم هللا على خطر ملاذا ؟ ألنه يشار إليه بالبنان ، فإذا أشري إليه بالبنان هنا 

ل بقى اخلوف أن تزل به القدم إال من عصم اهللا وقليل ما هم ، ولذلك من الواجب املؤكد جدا جدا على ك

مشتغل بطلب العلم ونشره أن يكون وضعه النفسي كما يقال يف بعض البالد السورية كالذي ميشي على 

  بيض ، الذي يريد ميشي على بيض كيف يريد ميشي ؟

  كما ميشي برجل واحدة .  السائل :

، ما  آه ، خيشى أن تزل به القدم فهو على خطر فعال فما بالك من يبتدئ بطلب العلم ليس للعلم الشيخ :

بالك من ينشر العلم ليس ، وأسرتجع كلميت للعلم وأضع بديلها هللا ؛ ألن العلم للعلم تعبري أجنيب ألنه ليس 

عندهم شيء يبتغونه لوجه اهللا وإمنا للعلم ، فهذه زلة لسان نسحبها ونسرتجعها ونقول بديلها هللا ؛ فالذي 

ه بالبنان وقد جاء يف بعض األحاديث ما يشعر يطلب العلم هللا وينشره هللا فهو على خطر ألنه سيشار إلي

ذه اخلطورة ، ما أدري اآلن يف أحد منكم يذكرنا حبديث فيه معىن احلديث أنه مغمور ال يشار إليه 

  باألصابع ، هل تذكرون هكذا حديث ؟



  يف حديث إن اهللا حيب العبد اخلفي . السائل :

نعم ؛ لكن يف  ( الخفي التقي النقي )ه بالبنان هذا صحيح ؛ لكن ما أظن هذا فيه يشار إلي الشيخ :

  حديث احلقيقة رهيب يشار إليه باألصابع ؛ فالشاهد أظن أنت أخذت جواب سؤالك ؟

  نعم نعم ، لكن يف تتمة للسؤال . السائل :

  تفضل . الشيخ :

لب العلم إذا كان هذا طلبه للعلم أو الوظيفة هذه تشده لطلب العلم فسبب من أسباب شده لط السائل :

  ؟

  . ( فإنما األعمال بالنيات )كلمة تشده كلمة أخشى أن تكون ملغومة ، وعلى كل حال   الشيخ :

  احلليب : شيخنا عندنا كاسحات الغام .

  كيف ؟  الشيخ :

  - الطلبة والشيخ يضحكون - احلليب : عندنا كاسحات الغام 

 يف كتابه اإلحياء وهي يف احلقيقة كتاب املقصود هنا حبث سؤالك يذكرين به طرقه اإلمام الغزايل الشيخ :

جيد من الناحية ملعاجلة أمراض النفوس ولكن فيه شيء من الشطط فضال عن التصوف ، فضال عن 

األشعرية ؛ فتطرق ملوضوع اإلخالص يف العلم ويف غريه كالقيام يف الليل مثال والناس نيام وحنو ذلك ، فكثريا 

لم حتيط به دوافع كثرية ؛ فهنا يعاجل املوضوع بدقة فيقول العربة مبا غلب ما اإلنسان املتعبد هللا عز وجل بع

على هذا اإلنسان ؛ فإن كان الغالب عليه هو ابتغاء وجه اهللا تبارك وتعاىل فهو مأجور ولو أنه من زاوية 

ه إىل ما يغلب أخرى قد حيلوا له أن مثال يراه الناس أو أن يتحدثوا عنه أو ما شابه ذلك ؛ فالعربة واحلالة هذ

عليه يف ذاته يف قرارة نفسه ؛ فإن غلب عليه عبادة اهللا تبارك وتعاىل فهو خملص ولكن على قدر وإن كان 

العكس فبالعكس متاما فليس خملصا ؛ ولذلك فسؤالك ما نستطيع حنن أن نقول إنه هو من هذا النوع أو 

و ربنا عز وجل الذي فقط يعلم إن كان الذي من ذاك النوع ألن حسابه عند اهللا الذي يعلم السر وأخفى فه

شده إىل العلم مثال باملائة مخس ومخسني أو ستني هو املعاش أو الراتب أو الوظيفة أو حنو ذلك أو الطمع يف 

  فضل اهللا عز وجل وأجره وثوابه فحسب ما استقر من الغالب يف نيته فهو يؤجر على ذلك إما خريا أو شرا .

  واج النية يف هذا الباب ؟هل جيوز ازد السائل :

  ال ، ازدواج النية خيرب القضية ، البد أن يكون يف غلبة . الشيخ :

  غلبة شيء على شيء . السائل :

  أيوه . الشيخ :

ومع ذلك يفهم من ذلك أن هناك ازدواج إذا كان مثة أمران متالزمان غلب أحدمها على اآلخر ،  السائل :



  شيء أكثر رجوحا من اآلخر ؟ يفهم من ذلك أن هناك ازدواج ولكن

  هذا هو ؛ لكن أنا فهمت من سؤالك خالف ما وضحته يعين التساوي . الشيخ :

  . ...ال ، ال أعين يف ذلك  السائل :

  احلليب : امتزاج وما ازدواج .

آه ، إذن سؤالك بعد توضيحه مر معنا يف اجلواب لكين أنا الزال أخشى أنه يكون يف سؤالك  الشيخ :

  مر به اجلواب .شيء ما 

  هل العلوم اليت نتعلمها على إطالقها ؟ السائل :

  كيف  الشيخ :

  هل العلوم اليت نتعلمها على إطالقها ؟ السائل :

  ال ، هذا شيء آخر يا أستاذ . الشيخ :

حىت أكمل ، هل العلوم اليت نتعلمها على إطالقها ال جيوز للمرء أن يطلب وظيفة أو أن ميتهن  السائل :

هنة أو حرفة مث يطلب إليه أن يكون ملما وعلى وعي يف هذه املهنة فيقتضي منه أيضا طلب العلوم فيها م

  وغري ذلك ؟

ليست العلوم كلها ، العلوم قسمان : علوم مادية مهنية صناعية حمضة ؛ فهذا يطلبها الطالب لكي  الشيخ :

  يعتاش ا فهذا ال يرد حبثنا السابق فيها أبدا .

  د بعلم الشرع فقط ؟املقي السائل :

  أيوه . الشيخ :

  ؟ ...أليست كل العلوم تصب يف النهاية  السائل :

  معليش يف النهاية ؛ لكن القصد يف البداية ، هل هو علم دنيوي أم أخروي ؟ الشيخ :

  فهل للدنيا علم خاص ا ؟ السائل :

  طبعا . الشيخ :

  ما شابه ذلكحىت احلرفة اليت أتعلمها كحداد ، كنجار أو  السائل :

  أي نعم الشيخ :

  إذا مل أبتغ ا مرضاة اهللا فهي تعود على صاحبها بالوبال. ؟ السائل :

ال ، ال ليسوا سواء ، وأنا أجبت عن هذا أي علم دنيوي فال يشرتط فيه أن يبتغي به وجه اهللا  الشيخ :

، مال الدنيا فال شيء عليه ؛  تبارك وتعاىل ، وعلى العكس من ذلك إذا ابتغى به وجه الدنيا حطام الدنيا

لكن أن يعين ذا شيئا من أمور اآلخرة هذا شيء آخر يعين أن يبتغي مثال بسعيه لتعلمه مهنة يعتاش ا 



ويكف يده عن الناس أو أن يعيل أهله زوجته وأوالده إىل آخره ، فهو يثاب على هذه النية ولكنه إن طلب 

  نفا التأكيد عليه اإلخالص لوجه اهللا .هذه املهنة ومل خيطر يف باله ما سبق آ

إىل  ...إذن كل عمل أفهمه كل عمل جيب أن يبتغى فيه مرضاة اهللا سبحانه وتعاىل ، كل عمل  السائل :

أمر دنيوي يبتغي فيه عرض احلياة الدنيا أو لشيء منها من غري العلوم الشرعية فهو ال شيء عليه ؛ هل هذا 

  الذي أفهمه صحيح ؟

   أرى أن الكالم صار فيه تناقض .كأين  الشيخ :

  . ...التبس علي الفهم أو قل فهمي  السائل :

معليش بارك اهللا فيك أنت يف ظين متفق معنا أن واحد يريد يتعلم مهنة النجارة مثال ، هل هذا  الشيخ :

  علم شرعي ؟

  ال . السائل :

  طيب هل يشرتط فيه يبتغي ذا التعلم وجه اهللا ؟ الشيخ :

  ومل ال ؟ السائل :

  ما جاوبتين، يشرتط ، يشرتط ؟ الشيخ :

  مل ال ، مل ال يشرتط ؟ السائل :

  ألنه ليس علما دينيا ، بارك اهللا فيك . الشيخ :

  هو من العلوم اليت حيتاجها املسلمون وال غىن هلم عنها . السائل :

جر النية احلسنة لكنه إن سبق اجلواب عن هذا ملا قلت لك إن نوى أن خيدم املسلمني كتبت له أ الشيخ :

نوى أن يطلب به املال والدنيا فليس عليه وزر خبالف الذي يطلب بعلمه األخروي الدنيا فعله وزر كما 

مسعنا من اآلية وكما مسعنا من األحاديث وغري ذلك من األحاديث اليت اختصرنا الكالم عنها ؛ أليس هنا 

  هذه النقطة ؟فرق يا أستاذ ؟ ما نذهب بعيدا إذا انتهينا من 

  جيد نعم انتهينا منها السائل :

  طيب الشيخ :

  أريد أن أنتقل إىل شيء آخر قريب منها السائل :

  تفضل الشيخ :

  التعليم يف املدارس السائل :

  نعم الشيخ :

فيها ما يبتغى فيه مرضاة اهللا سبحانه وتعاىل أو ما جيب ويشرتط فيه أن يكون خالصا هللا وفيه من  السائل :



  وم األخرى أليس كذلك ؟العل

  هو كذلك . الشيخ :

هل إذا قام املدرس مدرس الرتبية اإلسالمية أو مدرس اللغة العربية على سبيل املثال أن يتقدم إىل  السائل :

وظيفة أعلى من الوظيفة اليت يشغلها يف هذا الوقت حبجة أنه على علم أوسع وأرحب ممن يتسلمون هذا 

  املركز هل فيه ضري ؟

هنا املزلق ، من املزالق اليت أشرت إليها آنفا ، أوال ال جيوز شرعا أن يطلب املسلم التوظف فما  خ :الشي

  بالك إذا طلب وظيفة أعلى من اليت هو فيها ؟

  هل هي والية شرعية يريدها ؟ السائل :

  وإال أيش ؟ الشيخ :

  إمارة ؟ السائل :

  . ...أي وظيفة يف الدولة هي والية ، يعين  الشيخ :

  على التجوز . السائل :

اصرب قليال معليش ، اصرب قليال اآلن أنا أظن أنك خرجت عن اخلط الذي ابتدأت املشي أو السري  الشيخ :

  فيه يف أول كالمك .

  فرغنا من البداية ، اآلن انتقلنا إىل سؤال آخر حددناه يف مهنة التدريس . السائل :

اآلن إذا  -يضحك الشيخ رمحه اهللا  - الزم متسك ذاك اخلط هو كذلك ؛ لكن عم أذكرك أنه هنا  الشيخ :

تصورنا أن الدولة اإلسالمية قامت وعسى أن يكون ذلك قريبا كما قلت أنت آنفا يف كالمك ، ليش أنا عم 

أقول نرجع للخط األول ؟ أليست الدولة حباجة إىل كل وظيفة سواء كانت وظيفة دينية حمضة ، تعليم القرآن 

  ، الفقه ، العلوم الشرعية كلها ؛ كذلك أليست الدولة حباجة إىل العلوم األخرى ؟ تعليم احلديث

  بلى . السائل :

  الفيزياء ، والكيمياء ، إىل آخره صح ؟ الشيخ :

  بلى . السائل :

طيب ، فإذا الدولة تريد ناس ليتعلموا أو يتوظفوا يف وظيفة من هذه الوظائف املتعلقة بالعلوم  الشيخ :

  ، ماشي معي وإال ال؟ الدنيوية

  نعم . السائل :

آه ، حينئذ هل جيوز للمسلم أن يقول وأن يعرض نفسه للدولة وأن يقول بلسان احلال أو بلسان  الشيخ :

(( اجعلني على خزائن األرض إني القال أنا هلا ، أنا هلا ؟ أو أن يقول كما قال يوسف عليه السالم : 



يطلب الوظيفة هذه بعد أن حددناها ؟ أم األمر يعود إىل احلاكم ؟ هل جيوز للمسلم أن  حفيظ عليم ))

  املسلم وجملس الشورى الذي هو حتت يده وال جيوز له أن يأيت عمال إال بعد استشارته ؟ أليس كذلك ؟

  بلى . السائل :

إخالص إذن ما ينبغي للمسلم أن يطلب التوظيف أصالة وباألوىل أن يطلب الرتفيع وإمنا هو يعمل ب الشيخ :

بعمله مث اهللا عزوجل هو الذي يعين يلهم املشرفني عليه واملطلعني على عمله وإخالصه فيه أن يرفعوه وأن 

ينفعوا األمة بعلمه يف مركز أو وظيفة أعلى من وظيفته السابقة ؛ خالصة القول جيب أن نفرق أوال بني العلم 

ه لوجه اهللا وتعليمه كذلك لوجه اهللا ، والعلم الديين والعلم الدنيوي ، فالعلم الديين جيب أن يكون طلب

الدنيوي ال يشرتط فيه أن يكون الدافع له على طلبه هو األجر عند اهللا ال يشرتط أقول ، لكنه إن نوى له 

أجر ؛ ثانيا وأخريا ال جيوز ألي مسلم أن يطلب التوظيف يف أي منصب كان يف منصب ديين حمض أو 

ة بكل هذه الوظائف ؛ ومن هنا نفهم أن موضوع االنتخابات اليت قامت دنيوي حمض ؛ ألن الدولة مرتبط

قريبا هنا على ساق وقدم وظهرت االعالنات والرتشيحات إىل آخره ، هذا كله ليس إسالميا ، وخباصة 

  هل قرأت هذا ؟ " انصروين أنصركم "حينما بالغ بعضهم وكتب 

على خدمة رعاياها وتتفقد أحواهلم وهي بالتايل أدرى أقول هذا األمر يف ظل دولة إسالمية تعمل  السائل :

بشئوم وما يصلحون إليه ؛ أما واحلالة هذه حنن يف هذه الدنيا غرباء وأعين بغرباء مل يتعرف إلينا أحد ومل 

نتعرف إىل أحد فإن مل نطلب هذا الرزق عن طريق الوظيفة أو عن طريق كذا وكذا اضطررنا ألن نعمل يف 

التايل جيرنا إىل ما ال حيمد عقباه ؛ فهنا نطلب هذا العلم لعلنا ننفع به ، لعلنا بالنية اليت أنت حقل قد يأيت ب

أشرت إليها آنفا لعلنا نفيد ونستفيد ، لعلنا ؛ فمن هذا املنطلق أقول يتقدم الكثري منا اآلن لوظائف يف 

ه أو ملرتبة أعلى يف اإلشراف بغية أن الرتبية والتعليم على سبيل املثال ، عرضت نفسي قبل وقت قليل للتوجي

يتحقق هناك منهج سلفي حق إن شاء اهللا يف مدارسنا وعملت على إقناع بعض املوجهني لدينا على تبين 

هذه األفكار ، وبالفعل مارسوها عمال وهذا من فضل اهللا ، عندنا يف املدارس خاصة يف تعليم الرتبية 

وكذا فإذا أنا طمحت او فكرت يف أن أشغل وظيفة كهذه هل تكون يف اإلسالمية وما شابه يف اللغة العربية 

  مثل ظل هذه الدولة آمثا ؟

  أعد علي اخلالصة إذا أيش أنت فكرت ؟ الشيخ :

  أن أتقدم إلشغال وظيفة أعلى مما أنا فيها هل أكون آمثا ؟ أو أقع يف احلرام ؟ السائل :

  فكرت أم تقدمت ؟ الشيخ :

  مل يكن ؟ ...؛ أما اآلن هل اآلن  بل تقدمت قبل السائل :

أنا ما أسألك بارك اهللا فيك ماذا فعلت وإمنا أسألك اآلن ، تسألين فكرت أن تقدم أم تريد أن  الشيخ :



  تتقدم ؟

  فكرت أو أريد هي الزالت يف عملية اهلم . السائل :

  شتان بينهما . الشيخ :

  . - يضحك الشيخ رمحه اهللا - احلليب : هم واال مههمه ؟ 

  هم بالشيء اهللا يرضى عليك ، هم بالشيء أراده ومل يفعله . السائل :

  إذا هم باملعصية هل يؤاخذ ؟ الشيخ :

  إذا هم ا ومل يفعلها ال يؤاخذ . السائل :

  طيب أنا أريد أن أفهم هنا هل هو جمرد اهلم وإال الفعل ؟ الشيخ :

  . ...وكنت ولوعا ، وميكن  وبشغف صدقا ، أقول وبشعف صدقا ، أنا مهمت ا السائل :

  بعد اهلم ماذا ؟ الشيخ :

  . ...اآلن أقول  السائل :

  . ...أنا أقول ال شيء يف اهلم ، ال شيء يف اهلم لكن مثال  الشيخ :

  إن خرج اهلم إىل احلقيقة ؟ السائل :

 إمنا هذا هو ، ولذلك أنا أردت لكن أنت أو غريك ؛ ألنه ليس الكالم هو خبصوص شخص معني الشيخ :

كمبدأ أنت أو غريك ، إذا جئت وقدمت طلب للمسئول فوق منك مبرتبة أو مراتب إنه أنا أصلح  ألكون  

كذا مثال ، هذا امسه ما مهمت بل فعلت ، طيب فإذا مهمت وما فعلت فال شيء يف ذلك مهما كان نوع 

د إىل القيد الذي وضعته أنت آنفا املخالفة ؛ أما إذا فعلت فهنا يأيت البحث السابق ، فلذلك أنا أريد أن أعو 

أن هذا الكالم مسلم به حينما تقوم الدولة اإلسالمية كويس ؛ لكن أنا الذي أريد أن نفكر فيه مجيعا هل 

الدولة اإلسالمية تقوم على تعود كل فرد من أفراد هذه األمة اليت على أكتافها املفروض أن تقوم الدولة 

شرعي بدعوى أنه اآلن الوضع غري ملا يريد يكون احلكم لإلسالم ، هل  املسلمة أن يتهاون كل فرد يف حكم

تقوم قائمة اإلسالم على هذا األساس من التهاون باألحكام الشرعية بدعوى أنه ما يف حكم إسالمي ؟ أم 

  العكس بالعكس ؟

  جزاك اهللا عنا خريا . السائل :

  وإياك نعم . الشيخ :

  اذا يفعل ؟سائل آخر : الذي أصبح يف الوظيفة م

  يعين هو اآلن موظف ؟ األمر سهل ، أن يتوب إىل اهللا عز وجل وال جيدد اخلطأ . ...أصبح  الشيخ :

  كيف ال جيدد اخلطأ ؟ يعين ال يستمر اخلطأ ؟  السائل :



ال ، ال جيدد اخلطأ مثل ما حكينا مع األستاذ طلعت آنفا يعين مثال هذا يذكرين أنا عندنا يف الشام  الشيخ :

 مناسبات ، الدولة مثال تعلن أنه رفعوا رواتب طائفة من املوظفني وميضي على ذلك شهر وشهران وثالثة تأيت

إىل آخره يطلعون علينا أرباب الشعائر الدينية كما يقولون اليوم مع األسف يتظاهرون بالشوارع والطرقات ؛ 

أسوة بغرينا من أيش ؟ املوظفني املوظف  ما املقصود ذه التظاهرات ؟ أنه الزم يرفعوا رواتبنا ومعاشتنا ،

بالفيزياء ، والكيمياء ، له أن يفعل هذا ؛ أما موظف اإلمامة واخلطابة والتأذين إىل آخره ليس له أن يفعل 

  هذا ، هذا الذي أعنيه أنه هو يقنع مبا وقع منه ويتوب إىل اهللا وما جيدد بقى اخلطأ ؛ واضح ؟

  نعم جزاك اهللا خريا . السائل :

  نعم الشيخ :

  . ... السائل :

  اهال وسهال الشيخ :

الذي حصل أو سعى للحصول على منحة دراسية من قبل احلكومة وألزم بوظيفة معينة ، ألزم  السائل :

  بوظيفة فهل يأخذ نفس احلكم فيما لو سعى إىل حتسني وضعه الوظيفي بعد أن يوظف ؟

  سبقك ا عكاشة . الشيخ :

  منحة وألزم بالوظيفة ؟ يعين سعى إىل السائل :

  يا أستاذ السعي إىل املنحة هو من هذا الباب  الشيخ :

السعي إىل املنحة يف حال عدم توفر الفرص الدراسية أو عدم توفري اإلمكانيات املادية وحصل على منحة 

ضا لتحصيل دراسية من قبل وزارة األوقاف أو من قبل وزارة الرتبية وألزم بوظيفة ففي خالل الوظيفة سعى اي

  أو لتحسني وضعه الوظيفي ؟

   - يضحك اإلخوة الطلبة-سبقك ا عكاشة ، اجلواب هو هو ، وهذا عكاشة ثاين هنا  الشيخ :

  بارك اهللا فيك السائل :

  أظن واضح اجلواب ؟ الشيخ :

  اهللا جيزيك اخلري . السائل :

  اهللا حيفظك . الشيخ :

  يسعى لتحسني نيته واستصالح قلبه يف هذا ؟ احلليب : أال يقال شيخنا يف هذا إن االنسان

  يفعل مىت ؟ الشيخ :

  . ...احلليب : يعين إذا صار متلبسا يف هذا األمر الذي هو فيه 

  هذا معىن كالمنا أن ال يعود إىل مثلها ، أينعم . الشيخ :



  احلليب : جزاك اهللا خريا

  وإياك خل الدور جلارك ألنه كان عنده كالم الشيخ :

انا عندي سؤال احلقيقة له منحى آخر عن احلديث اذا كان ميكن قبل ذلك اتكلم مبا خيتص  السائل :

  باملوضوع

  أحسنت تفضل يا استاذ وبعد هذا انت مهدت ذكرت السؤال التايل الشيخ :

اآلن كما فهمنا أن طلب الوظيفة من احلكومة ال جيوز فحبذا الدليل ؟ يعين هل حتمل أدلة مثال  السائل :

  فهل هذا النص نستطيع أن حنمله على األمر هذا ؟ ( ال نولي أمرنا كذا )لى اهللا عليه وسلم : قوله ص

  هو كذلك بارك اهللا فيك ؛ ألنه قلت أنا آنفا أن الدولة تتطلب أنواع من الوظائف . الشيخ :

جودة يف كل إذا كانت الدولة جتهل هذ القدرات يعين مثال هي ما عندها إطالع من القدرات املو  السائل :

حي ، يف كل جبل ، يف كل مدينة ؛ فهل مينع يف هذه احلالة أن األخ الذي عنده امكانية أن يعرف عن 

نفسه أنه أنا عندي هذه اإلمكانيات فإن كان أيها احلاكم أو أيها األمري حتتاجون إىل هذه القدرات فاألمر 

  موجود ؟ فتعريفه ذا الشكل هل هو نفس احلكم ؟

ط أرجوك أن تكون معنا واقعيا وما تكون نظريا ؛ ألين سأجيبك اآلن يف حدود سؤالك احملدود فق الشيخ :

  بأنه جيوز ؛ لكن هل القضية تقف عند هذا احلد ؟

  طيب سؤال آخر قصة يوسف ؟ السائل :

ف أنا أتيت آنفا قصة يوسف لكن هل انتهينا اآلن أنه أنا أعطيتك اجلواب بأنه جيوز ؛ لكن هل يق الشيخ :

األمر عند هذا احلد ؟ يعين أنت تريد تعاجل الواقع اآلن ، فهل الواقع أن اإلنسان يعرض اختصاصه ويلزم بيته 

أم يتعاطى مائة سبب وسبب حىت يصل للمركز الذي طلبه ولو هو يعلم أن هناك من هو أحق به منه ، ما 

حدود السؤال أنا أقول لك جيوز ؛ لكن هو الواقع ؟ فلذلك أقول لك الزم يكون السؤال يعاجل الواقع ، ففي 

  هل يقف األمر هلذا احلد ؟ أو يتعداه ؟ الواقع يتعداه .

طيب يوسف عليه السالم كيف طلب الوظيفة عند احلاكم آنذاك يعين عرض عليه أنه هو يستطيع   السائل :

الذي حنن اآلن  كما سبق يف اآلية اليت ذكرا ، فهل يعين يف تعارض مثال بني طلب يوسف وبني احلكم

  فهمناه ؟

  انا أجيبك عن هذا الشيخ :

  أم أن شريعة يوسف ختتلف عن شريعتنا ؟ السائل :

  إذن عرفت فالزم ، مع ذلك أريد-يضحك رمحه اهللا- الشيخ :

  . ...سؤال  السائل :



إذا  احفظ سؤالك فالدور لك يعين أريد أن أقول شيئا شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا وخباصة  الشيخ :

كانت خمالفة لشريعتنا ، فطالب الوالية ال يوىل عليها أحاديث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم صحيحة ؛ 

لكن وضع يوسف عليه السالم خيتلف كل االختالف عن وضعنا حنن وهو أن يوسف عليه السالم أوال كما 

وجل أوصله إىل ذلك املكان ، هو معلوم لدى اجلميع كيف كان أسريا ، كان عبدا ، إىل آخره حىت ربنا عز 

ويف دولة أبعد ما تكون عن عقيدة يوسف عليه السالم يعين دولة وثنية غري إسالمية ، هذا أوال ؛ فمن هذه 

احليثية وضعنا ولو كنا حنن لسنا يف حكم دولة إسالمية لكن على كل حال حنن مسلمون وشريعتنا معروفة 

 . ...لدى كثري من األفراد ، إىل آخره ؛ ثانيا 


